
Wellness
Nu de dagen korter beginnen te worden, is het tijd om te 

cocoonen. Daarom drie heerlijke aanbiedingen voor iedereen  
die volledig in de watten wil worden gelegd.

Toerisme

Dorint Hotel & Sportresort 
Arnsberg
Het pittoreske plaatsje Arnsberg in 
Duitsland ligt op zo’n 250 kilometer van 
Utrecht. Arnsberg is de historische  
toegangspoort tot het ‘land van de duizend 
bergen’, het Sauerland. Het is hier  
heerlijk wandelen in het kenmerkende 
Sauerlandse landschap waarin heuvels, 
meren en bossen elkaar afwisselen. Ook 
Arnsberg zelf - met een goed bewaard  
gebleven middeleeuws stadscentrum  
en een imposante burchtruïne - is een  
bezoek meer dan waard. Moe van het 
wandelen? Dan is het genieten in het well-
nesscenter van het hotel. Het verblijf staat 
in het teken van gastronomische verwen-
nerij en totale ontspanning. Je kunt  
heerlijk tot rust komen in onder andere 
het overdekte zwembad met ligstoelen, de 
sauna of actief ontspannen in de fitness-
ruimte. Speciaal voor de lezers van 
Margriet is er een massage van twintig 
minuten bij het arrangement inbegrepen. 
En elke avond wordt er een heerlijk diner 
geserveerd.

Inclusief
●  2x overnachting in Dorint Hotel & 

Sportresort Arnsberg **** in een  
tweepersoonskamer

●  2x vitaal-ontbijtbuffet
●  2x diner (driegangendiner of buffet)
●  welkomstdrankje

●  1x massage à 20 min. per persoon
●  gebruik van het wellnesscenter (ca. 

1.600 m2) met o.a. overdekt zwembad 
met ligstoelen, sauna, sanarium,  
ontspanningsruimte en fitnessruimte

●  parkeerplaats
●   wifi in het hele hotel
●  gebruik badjas en slippers 

Exclusief
●  reis van en naar Arnsberg
●  overige maaltijden
●  reis- en annuleringsverzekering
●  Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
●  reserveringskosten € 19,50 per boeking

Prijs en periode
Vanaf € 149 p.p. (o.b.v. tweepersoons-
kamer en eigen vervoer). Verlenging  
mogelijk voor € 57 p.p.p.n. op basis van  
logies/ontbijt. Het arrangement mag ook 
tweemaal achter elkaar worden gereser-
veerd. 
Reisperiode van 15 november 2017 t/m 
30 november 2018 (uitgezonderd 22  
december 2017 t/m 1 januari 2018). 
Aankomst dagelijks mogelijk.

Informatie en reserveren
Ga naar margriet.nl/arnsberg of bel met 
de Jong Intra Vakanties via 0180 - 45 78 
03. Vermeld de speciale reiscode 
ABARS99. Op deze aanbieding zijn de 
ANVR/SGR-voorwaarden van toepassing.

Pure verwennerij 
in Arnsberg
Ontspannen en culinair genieten: dat staat centraal tijdens 
deze verwendagen in het Duitse Sauerland. Dus lekker even 
eruit en je weer helemaal opladen.

Driedaags
wellness

arrangement 
in het Duitse  

Arnsberg  vanaf 
€ 149 p.p.
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Met je hoofd 
in de wolken

City Resort Hotel Leiden
Met de trein naar Leiden reizen is een 
goede optie, want dit comfortabele 
viersterrenhotel staat pal naast 
station Leiden Centraal. Liever met 
de auto? Parkeren kost er € 1,70 per 
uur of € 13,60 per 24 uur aaneenge-
sloten. Borrelen en dineren kan bij 
Restaurant Twelve, de bar, lounge en 
het panoramarestaurant op de 
twaalfde verdieping met uitzicht over 
het eeuwenoude stratenplan en wei-
landen helemaal tot aan de duinen. 
Van ditzelfde betoverende beeld 
profiteert het Vitae Wellnessresort 
Leiden op de elfde en twaalfde 
verdieping. Dé plek voor rust en 
ontspanning op hoog niveau. Hier kun 
je wellness- en schoonheidsbehan-
delingen boeken, ontspannen in de 
sauna’s en rustruimtes, genieten van 
de verschillende baden, baantjes 
trekken in het binnenzwembad en 
eten in het wellnessrestaurant. 
En dat alles op een steenworp 
afstand van het bruisende centrum 
van Leiden.

Inclusief
● 2x overnachting
● 2x uitgebreid ontbijtbuffet
● 2x avondentree wellness
● 1 heerlijke smoothie 

Exclusief
● toeristenbelasting € 2,50 p.p.p.n.
●  reserveringskosten € 14,50 per  

boeking
● toeslag alleengebruik € 30 p.n. 

Prijs en periode
€ 129 p.p. Dit arrangement is geldig 
t/m 28 februari 2018 (m.u.v. 
feestdagen) o.b.v. verblijf van twee 
personen in een standaard 
tweepersoonskamer. De aanbieding 
is ook als tweedaags arrangement 
(zonder smoothie) te boeken voor  
€ 65 p.p.

Informatie en 
reserveren
Ga naar margriet.nl/leiden of bel de  
reisadviseurs van Marrea Hotel-
arrangementen via 0571 – 27 77 44.

Deze historische studentenstad is vermaard vanwege zijn 
musea vol oudheidkundige schatten, poorten, pleinen, 
eeuwenoude kerkjes en kades vol terrassen, maar wist je 
dat er ook een hypermodern hotel staat, met uitzicht tot 
aan de Noordzee? Daar kun je op grote hoogte bubbelen 
en badderen met de sleutelstad aan je voeten.

Meer tips  
en reis- 
aanbiedingen?  
Schrijf je in 
voor de 
nieuwsbrief
Margriet Reizen 
op margriet.nl/
reisnieuwsbrief

Driedaags  
wellness

arrangement 
in Leiden vanaf 
€ 129 p.p.
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Fletcher Hotel-Restaurant 
Stadspark
Stadspark is een modern en uiterst comfor-
tabel viersterrenhotel met weids uitzicht 
over de in het groen gelegen 
Binnenschelde. Uiterst rustgevend als je 
een vorkje prikt in het à-la-carterestaurant 
en lekker dichtbij als  je een mooie wande-
ling wilt maken. Waar de een het hoofd 
leegmaakt tijdens een middagje shoppen in 
het historische centrum van Bergen op 
Zoom of in Rosada Fashion Outlet van 
Roosendaal, verschanst de ander zich in de 
heerlijke Beauty & Wellness Fonteyn 
Thermen, waar een thermaal bad, binnen- 
en buitenbaden, bubbelbaden, opgietsauna, 
whirlpools en massagestoelen al klaar-

staan en waar je massages, rasul en een 
lange lijst aan schoonheidsbehandelingen 
kunt boeken.

Inclusief
● ontvangst met koffie of thee
● 2x overnachting
● 2x uitgebreid ontbijtbuffet
●  1x heerlijk driegangendiner op de dag van 

aankomst
●  1 dag toegang tot Beauty & Wellness 

Fonteyn Thermen
●  10% korting op een beauty- of 

massagebehandeling naar keuze
●  informatiepakket van de omgeving,  

incl.  fiets- en wandelroutes

Exclusief
●  toeristenbelasting/handling fee  

van € 2 p.p.p.n.
●  reis- en/of annuleringsverzekering
● overige maaltijden

Prijs en periode
€ 99 p.p. Dit arrangement is geldig t/m 
aankomst 31 maart 2018 (m.u.v. feest- 
dagen en evenementen) o.b.v. 2 personen 
op een standaard tweepersoonskamer.

Informatie en reserveren
Meer informatie of reserveren?Ga naar 
margriet.nl/bergenopzoom of bel met 
Fletcher op 0164 – 26 02 02 o.v.v. 
Margriet47.

Badderen aan de Binnenschelde

Driedaags  
wellness- 

arrangement  
in Bergen op  
Zoom voor  
€ 99 p.p.

Zin in drie dagen ontspannen? Aan de rand van Bergen op Zoom staat een viersterrenhotel met een 
heerlijk beauty & wellness center én een restaurant met rustgevend uitzicht over de Binnenschelde.
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